De geldende Vitaal Kalf reglementen en voorschriften kunt u terug vinden op www.kalversector.nl.
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Vitaal Kalf: wijzigingen per 1 juli 2017
Er zijn een aantal wijzigingen binnen Vitaal Kalf die per 1 juli 2017 in werking treden. De
belangrijkste wijzigingen in de voorschriften kalverhouderij hebben we voor u
opgeschreven. Als u alle wijzigingen wilt zien, klik dan hier.

Drinkwateronderzoek
De voorschriften met betrekking tot drinkwateronderzoek zijn aangepast (VK-G001, VKG002, VK-G003). Eerst moest het drinkwateronderzoek jaarlijks worden uitgevoerd. Vanaf 1
juli 2017 moet het drinkwateronderzoek eenmaal per kalenderjaar uitgevoerd worden. Klik
hier voor de gehele procedure drinkwateronderzoek (bijlage 8 van de Algemene
Voorwaarden Vitaal Kalf).

Voorschriften Veelgebruikers

Er gaan veranderingen in de berekeningssystematiek en de beoordeling van
het antibioticagebruik plaatsvinden. Een van de veranderingen is dat u in plaats van
eenmaal per jaar, nu tweemaal per jaar een benchmark van uw antibioticagebruik over de
laatste 1,5 jaar zult ontvangen. U ontvangt hier binnenkort een speciale nieuwsbrief over.
In deze speciale nieuwsbrief zullen de veranderingen in de berekeningssystematiek
antibioticagebruik en veranderingen binnen InfoKalf uitgebreid worden besproken.
Aangezien er vanaf 1 juli 2017 tweemaal per jaar een benchmark gaat plaatsvinden, zijn
een aantal voorschriften voor Veelgebruikers (VK-V) veranderd, namelijk:



VK-V001: Veelgebruikers in fase 0, fase 1 en fase 2 moeten tweemaal per
kalenderjaar hun BGP vernieuwen.



VK-V005a: Veelgebruikers in fase 1 en fase 2 moeten minstens 1 keer per
kalenderjaar een melkmonster uit de melkleiding laten analyseren op de
aanwezigheid van Enterobacteriacea.



VK-V008: Veelgebruikers in fase 2 moeten minimaal 1 keer per kalenderjaar een
onderzoek laten verrichten naar (terugkerende) longproblemen. Dit kan d.m.v. een
(gepaard) bloedonderzoek van 5 representatieve dieren, door het nemen van
neusswabs van 5 representatieve dieren, of door het laten uitvoeren van een sectie
bij de GD.



VK-V010: Veelgebruikers in fase 2 moeten minstens 1 keer per kalenderjaar een
klimaatmeting laten uitvoeren door de GD, dierenarts of klimaatspecialist. De
resultaten van de klimaatmeting moeten opgenomen worden in het BGP.

Introductie Kalf Volg Systeem in de kalversector
Vanaf 1 juli 2017 wordt het Kalf Volg Systeem (KVS) gefaseerd ingevoerd in de gehele
kalversector. Het doel van het KVS is om aanvoer van gezonde, vitale kalveren te
stimuleren o.a. door middel van gegevensuitwisseling met de melkveehouderij. Om dit te
bereiken moeten alle kalveren ingevoerd worden in het KVS.
Kalverhouders moeten er vanaf 1 juli 2017 voor zorgen dat nuka’s die rechtstreeks van een
Nederlands rundveebedrijf van geboorte zijn aangevoerd op de kalverhouderij ook in het
KVS zijn ingevoerd. Erkende handelaren kunnen de registratie in het KVS voor u verzorgen.
Dit doen zij namelijk ook voor aanvoer van nuka's naar verzamelcentra. Aangevoerde
nuka’s moet minimaal 14 dagen oud en 36 kg zwaar zijn. Ook moeten de nuka's voldoen

aan de criteria in het protocol ‘Gezonde kalveren’ (bijlage 13 van AV Vitaal Kalf). Het
formulier ‘Verklaring voor rechtstreekse aanvoer’ komt te vervallen (voorschrift VK-T001).
Daarnaast zal er per 1 juli 2017 bij kalverhouders gecontroleerd worden of nuka’s die niet
rechtstreeks afkomstig zijn van een Nederlands rundveebedrijf verzameld zijn op een Vitaal
Kalf erkend verzamelcentrum, of door een deelnemer aan de erkenningsregeling voor
verzamelcentra van V&LN. Tijdens de overgangsperiode (overgang van IKB Vleeskalveren
naar Vitaal Kalf) vanaf 1 juli 2017 zullen nuka’s afkomstig van een IKB Vleeskalveren
erkend verzamelcentrum ook toegestaan zijn (voorschrift VK-T002).

Bezoek dierenarts aan kalverhouderij
Voorschrift VK-K002a is aangepast naar de huidige wetgeving. De dierenarts moet minimaal
één maal per kwartaal het bedrijf bezoeken. Dit moet u aantonen met een
bezoekersrapportage van uw dierenarts.

Vervallen voorschriften Vitaal Kalf
Voorschriften VK-M008 en VK-J015 vervallen. Ze zijn samengevoegd met de voorschriften
VK-J002 en VK-J013, omdat ze veel overeenkomsten hebben. Voorschriften VK-J002 en VKM008 gaan over ventilatie in de stallen en dierverblijven. Voorschriften VK-J013 en VK-J015
gaan over de afwezigheid van scherpe randen en uitsteeksels in stallen en dierverblijven
(incl. vloeren) waaraan kalveren zich kunnen verwonden.
Procedure beoordeling antibioticagebruik
De procedure beoordeling antibioticagebruik is aangepast naar de nieuwe
berekeningssystematiek antibioticagebruik. Klik hier om de wijzigingen in te zien.

Onaangekondigde controles op Vitaal Kalf voorschriften
Vanaf 1 september gaat SKV steekproefsgewijs onaangekondigde controles uitvoeren bij
kalverhouders. Deze onaangekondigde controles kunnen uitgevoerd worden tijdens
monsternames of tijdens certificering van kalveren. De onaangekondigde controles zullen
op een specifiek thema gericht zijn, bijvoorbeeld administratie diergeneesmiddelen of de
hygiënesluis. Kortom er worden maar een klein aantal voorschriften gecontroleerd en er
wordt dus geen volledige Vitaal Kalf controle uitgevoerd. Als er afwijkingen worden

vastgesteld tijdens de onaangekondigde controle, dan zal dit aangepast moeten worden.
Ook zal tijdens een eerste volgende Vitaal Kalf controle extra aandacht besteed worden aan
het betreffende thema met afwijkingen.

Drinkwateronderzoek in Vitaal Kalf: hoe zit het nu precies?
In Vitaal Kalf is het drinkwateronderzoek veranderd en uitgebreid ten opzichte van IKB
Vleeskalveren. Hier komen regelmatig vragen over binnen en daarom geven wij u graag
extra informatie over dit onderwerp.

De kalverhouder moet één of twee monsternames laten uitvoeren afhankelijk van het feit
of er een koudwatervat aanwezig is en of er gebruik gemaakt wordt van leidingwater of
water van een eigen bron. Daarnaast moet er een monstername van het drinkwater
uitgevoerd worden aan het einde van de waterleiding in ten minste één stal, indien het
wordt gebruikt t.b.v. water verstrekken aan de kalveren. De procedure
drinkwateronderzoek hebben wij weergegeven in de onderstaande tabel.
Klik hier voor de gehele procedure drinkwateronderzoek (bijlage 8 van de Algemene
Voorwaarden Vitaal Kalf).

Veelgestelde vragen over het drinkwateronderzoek:

1. Ik gebruik leidingwater. Moet ik dan ook drinkwatermonsters nemen? Zoals u in de
bovenstaande tabel kunt zien, moet u als u leidingwater gebruikt een
drinkwatermonster laten nemen bij aanwezigheid van een koudwatervat. Ook moet
u in ten minste één stal een drinkwatermonster nemen aan het einde van de
leiding.

2. De analyse uitslag van het drinkwatermonster dat genomen is aan het einde van de
leiding voldoet aan de normen. Hoef ik nu geen monster te nemen van het
koudwatervat of van de bron? Afhankelijk van uw bedrijfssituatie moet u een

monster nemen van het koudwatervat of van de bron, zie bovenstaande tabel.

Het belang van correct invullen van het VKI-formulier
Het VKI (Voedsel Keten Informatie) formulier wordt in de kalversector al heel lang gebruikt.
Het blijft echter belangrijk dat u het VKI-formulier correct invult. Het VKI geeft de slachterij
namelijk informatie over de kalveren die geleverd worden. De informatie maakt duidelijk op
welke punten de slachterij en de NVWA bij het slachten en het keuren extra moeten letten.
Met het correct invullen van het VKI-formulier draagt u als kalverhouder bij aan de optimale
voedselveiligheid van het kalfsvlees.
Klik hier voor meer informatie over het VKI-formulier.

Hygiënescan: heeft u hem al ingevuld?
SBK heeft in het najaar van 2016 in samenwerking met de kalversector een hygiënescan
opgesteld en gelanceerd. De hygiënescan is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in
de hygiënesituatie op uw bedrijf. De hygiënescan is niet verplicht en kunt u vrijwillig
invullen. Als u tijdens een bedrijfsbezoek de scan samen met de dierenarts of voorlichter
invult, kunt u de resultaten direct bespreken. U kunt dit bijvoorbeeld doen tijdens het
opstellen van een nieuw bedrijfsgezondheidsplan.
Heeft u de hygiënescan nog niet ingevuld? Klik hier om hem alsnog in te vullen.

Wegwerpkleding voor bezoekers aan uw bedrijf
U bent verplicht een hygiënesluis op uw bedrijf te hebben. Bezoekers moeten daar
bedrijfseigenkleding en -schoeisel aantrekken. Er zijn een aantal bedrijven die pakketjes
met wegwerpkleding voor bezoekers aanbieden. Deze pakketjes kunt u in de hygiënesluis
neerleggen, zodat bezoekers de wegwerpkleding direct kunnen aantrekken zodra zij uw
hygiënesluis betreden. Zo verkleint u het risico op het binnendringen van vreemde
ziekteverwekkers op uw bedrijf, maar ook dat eventuele ziekteverwekkers van uw bedrijf
worden meegenomen naar een ander bedrijf.

Meer informatie
Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het SBK
secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.

Als u vragen hebt over bijvoorbeeld de uitslag van een Vitaal Kalf controle of vragen over
de subsidie voor Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met SKV. U kunt dit het beste
doen per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen. SBK is regelinghouder
van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.
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